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ه لينجح  تم تسعير
 

 جدول المحتويات . دليل التداول اليوم  1
  

يف العي    محلل مال  |  شر

seletr@egy.primegroup.org 

 

 األفكار الرئيسية
 

   (EFIN)إي فاينانس 
 
  مرص ومطور للبنية التحتية للمدفوعات الرقمية. تأسست ف

 
ونية مملوكة للدولة ف كة مدفوعات إلكبر  2005ه  أكبر شر

  EFIN، ومن المقرر أن تطرح الشبكة المالية للحكومة المرصية لتطوير 
 
  أكتوبر  %14.5 حصة تبلغ قريبا

 
  البورصة المرصية ف

 
 . 2021ف

 
كة    ذلك بالمقارنة مع شر

  الوحيدة المتداولة حاليالدفع اإليأتر
وت   لكبر

 
  البورصة المرصية:  ا
 
  شهدت ارتفاع [FWRY]فوريف

 ، التر
 
   ا
 
سعر  ف

  مرص المستثمرين تجاه صنا تفاؤلوسط  2020خالل  %330 بمقدار سهمها 
 
ونية ف   ، سيكون لديها اآلن نظبر جديد عة المدفوعات اإللكبر

 
ف

  البورصة المرصية، مما يوفر للمستثمرين مالصناعة 
 
، نرى كذل عىل الرغم من. و ها للصناعة والمزيد من الخيارات لالستثمار في رؤية أوسعدرج ف

ة EFINأن   ها الكيان الوحيد المرخص له حرصي، كونتتمتع بمبر 
 
 وتسوية معامالت الدفع والتحصيل الحكومية.  لسداد  ا

 
  م/ ج 13.24 تبلغ سهم )نقطة منتصفم/ ج 13.98-12.5بالغ ال EFIN األول  ل العام  للطرحشادي سبر النطاق السعري ال 

 :سهم( يعت 
 
مليار  4.6عند طرحها لالكتتاب العام ) FWRY ل من القيمة السوقية  %415 بمقدار أعىل  ممليار ج 23.5البالغة  EFIN لـالسوقية  القيمة ●
 مليار جمFWRY (24.3  .) ل من القيمة السوقية الحالية  %3أقل بمقدار ( و جم

  البالغ  12مضاعف الربحية آلخر  ●
عند  FWRYشهر ل   12% عن مضاعف الربحية آلخر 29يعادل خصم بمقدار  مرة 52.1شهر الضمن 

 بمقدار  مرة 73.3الطرح العام األول  البالغ 
 
 مرة.  105.9البالغ  FWRYشهر ل   12% عن مضاعف الربحية آلخر 51وخصما

   الربحية المستقبل  مضاعف ● 
 تقريب و ه مرة 42.6 البالغ EFINلـ  الضمن 

 
   مضاعف الربحية المستقبىل  نفس  ا

 عند الطرح FWRYل   الضمت 
 . مرة 43.1 البالغ األول  العام 
 

ات األداء الرئيسية التشغيلية بعدد من نقاط البيع  تتفوق EFIN، نرى أن 2021بحلول نهاية النصف األول   000,326بلغت من حيث مؤشر
 54.5أعىل من  %1827) جمتريليون  1.05 بلغت وقيمة معامالت بقيمة (232,600البالغة  FWRYمن عدد نقاط البيع ل   %40أعىل بمقدار )

ات األداء الرئيسية المالية هوامش أفضل مع هامش ذلك باإلضافة إل(. FWRY ل  جممليار  ظهر مؤشر
ُ
  رب  ح، ت

 
  النصف األ %31 بلغ صاف

 
ول ف

 (. وباألرقام المطلقة أيض%15 البالغ FWRY)أكبر من ضعف معدل  2021
 
  النصف األول  جممليون  904، بلغت اإليرادات ا

 
)أعىل  2021ف

  الرب  ح (جممليون  743من  %22 بمقدار 
 
 (. FWRY جم ل مليون  113من  %144أعىل بمقدار ) جممليون  276، بينما بلغ صاف

 
  حير  أن 

 
، فإننا FWRYالتقييم الحال  ل  حول  تثبر بعض األسئلةيمكن أن  EFINشادي ل  سبر فات الضمنية من النطاق السعري ال المضاعف

كة  الطرحنعتقد أن  ه  EFINالعام األول  لشر  لضمان نجاحه. أيضعن السعر الحال  لفوري بخصم يتم تسعبر
 
 EFINطرح ، يتم تسعبر نرى أنه، ا

.  FWRY  لاألول  العام  للطرحبشكل مشابه   من عامير 
 منذ أكبر

 
 
 
 
 
 

ليومي / مصر لتقرير ا  ا
كتوبر 3، األحد قاهرة ص 10:42/  2021 أ ال  بتوقيت 

mailto:seletr@egy.primegroup.org


 

        را م توقي   
 

 2/9 
 

كتوبر 3، األحد قاهرة ص 10:42/  2021 أ ال  بتوقيت 

ليومي / مصر لتقرير ا  ا

 

 
 . واآلن، إىل أهم األخبار والتحليالت لهذا اليوم

 

 المحتويات جدول . أهم األخبار والتحليالت2
 

 أخبار االقتصاد
 

   ارتفع
 
كات الناشئة المرصية إىل أكير من الضعف ف   الشر

 
مليون  190 قابلمليون دولر أمريك  م 390فع إل حيث ارت ،2021االستثمار ف
  
 
 (مجلس الوزراء المرصي) . 2020دولر أمريك  ف

 
 من المقرر أن 

 
   توقع مرص والمملكة العربية السعود ة عقودا

 
  الكهرباء ف

   ،2021أكتوبر  5لبدء ربط شبكن 
 
وع ف عىل أن يبدأ تنفيذ المشر

 (المال) . 2022
 

  إطار  رنامج  1.6تلق  مرص 
 
  ف

  / كوفاكس. مليون جرعة من لقاح فايزر كهد ة من الوال ات المتحدة يوم الخميس الماض 
 
وزارة ) جاف

 (الصحة والسكان
 

وكيماويات بقيمة تتطلع أنكوراج إنفستمن    المنطقة االقتصاد ة لقناة السويس.  2.5 تبلغ إىل  ناء مجمع  ي 
 
من  مليار دوالر أمريك  ف

وع  المتوقع  شهر  36أن يستغرق إنشاء المشر
 
برايز) بمجرد تأمير  التمويل.  ا  (إنبر

ات األداء الرئيسية للطرح العام األولي مؤشر

EFIN )عند الطرح العام 

) األولي

FWRY )عند الطرح العام 

) األولي

 EFIN/FWRY )عند الطرح 

) FWRY EFIN/FWRY (اليوم)العام األولي

ام األولي ع عر الطرح ال                                       13.246.4614.21س

) ليون )م                                       1,707                                  707                           1,778عدد األسهم 

3%-                                    41524,261%                              4,569                         23,538القيمة السوقية الضمنية )مليون جم(

ة روح مط ة ال حص %36.0%14.5ال

) ليون )م ام األولي  ع                                   255                               258عدد أسهم الطرح ال

107%                              1,645                           3,413حجم الطرح العام األولي )مليون جم(

) 107%                                  105                               217حجم الطرح العام األولي )مليون دوالر أمريكي

20212019األرباح المستقبلية لـ 1- عام

 EFIN/FWRY )عند الطرح 

) 2021EFIN/FWRY*العام األولي

م ليون ج 86%                                          421296%                                  106                               552م

) م )ج ة السهم  حي 79%                                         1070.17%                                0.15                              0.31رب

ي
48%-82.0مرة1%-43.1مرة42.6مرةمضاعف الربحية الضمن 

ي 2021 **األرباح آلخر 12 شهر
 
ربــع الثان ربــع األول 2019ال ال

 EFIN/FWRY )عند الطرح 

) ي 2021العام األولي
 
ربــع الثان EFIN/FWRYال

م ليون ج 97%                                          229%629                                    62                               452م

) م )ج ة السهم  حي 90%                                         0.13%190                                0.09                              0.25رب

ي
51%-105.9مرة29%-73.7مرة52.1مرةمضاعف الربحية الضمن 

ات األداء  الرئيسية المالية EFIN/FWRY (النصف األول 2021) EFINFWRY )النصف األول 2021( مؤشر

%90474322اإليرادات )مليون جم(

ربــح )مليون جم( %45741510مجمل ال

ح مل الرب   ج امش م 5.4ppt-%55.9%50.6ه

ائب واإلهالك واالستهالك )مليون جم( %37923065األرباح قبل الفوائد والض 

الك واالستهالك ب واإله ائ ضر د وال اح قبل الفوائ امش األرب 11.0ppt%30.9%41.9ه

ربــح )مليون جم( ي ال
 
%276113144صاف

ح ي الرب  
ر

اف امش ص 15.3ppt%15.3%30.5ه

ات األداء  الرئيسية التشغيلية EFIN/FWRY (النصف األول 2021) FWRY (النصف األول 2021) EFINمؤشر

) )ألف ع  اط البي %40                                          233                                       326نق

%1827                                            55                                   1,050إجمالي المعامالت المنفذة )مليار جم(

) ليون )م امالت  ع م %56-                                          564                                       250عدد ال

ج.  لبلومبر
ً

حلىلي السوق وفقا ماع م اًء عىل إج * بن

حوث برايم. ج، ب المصدر: بلومبر

 

)FWRY(  و فوري )EFIN( جدول المقارنة بي   إي فاينانس

ام 2021. ن ع اح النصف األول م افة إل أرب اإلض ام 2020 ب صف ع اح ن اًء عىل أرب  ** بن

https://m.facebook.com/EgyptianCabinet/posts/238890931614668
https://m.facebook.com/EgyptianCabinet/posts/238890931614668
https://almalnews.com/%D8%B4%D8%A7%D9%83%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5/
https://almalnews.com/%D8%B4%D8%A7%D9%83%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5/
https://m.facebook.com/egypt.mohp/posts/172451641732725
https://m.facebook.com/egypt.mohp/posts/172451641732725
https://m.facebook.com/egypt.mohp/posts/172451641732725
https://enterprise.press/stories/2021/10/03/another-petchem-complex-in-the-sczone-54910/
https://enterprise.press/stories/2021/10/03/another-petchem-complex-in-the-sczone-54910/
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كتوبر 3، األحد قاهرة ص 10:42/  2021 أ ال  بتوقيت 

ليومي / مصر لتقرير ا  ا

 
 قال  مصادر مرصفية إن البنك األهل  المرصي وبنك مرص يشكالن ويديران 

 
مليار  20 تبلغ من البنوك المحلية لتأمير  أموال بقيمةتحالفا

 (إيكونوم  بلس) . جمأي أن حصة جامعة واحدة ل تقل عن مليار  جامعة، 15إلنشاء  جم
 

حيث تلقت  مستحقاتهم المتأخرة ضمن المرحلة الثالثة لمبادرة السداد النقدي الفوري،رصف كشف وزير المالية أن المصدرين بدأوا 
كة  302    المستحقات، عىل أن تتلقر مجموعة أخرى من المصدرين من صندوق تنمية الصادرات جممليون  800شر

 
أكتوبر  28المتأخرة ف

 (إيكونوم  بلس) . 2021
   

كات  أخبار الشر
 

كة    البورصة المرصية عند  األوىل   العام للطرحشادي سي  النطاق السعري اإل إي فاينانس حددت شر
 
 قدر توالذي  سهم،م/ ج 13.98-12.5ف

 له
 
كة عند  وفقا   عليها ومن المتوقع أن يبدأ التداول  جممليار  24.9-22.2قيمة الشر

 
كة) . 2021أكتوبر  18بالبورصة المرصية ف  (إفصاح الشر

 

ميس القابضةتجري  كة الطاقة المتجددة %49-45لالستحواذ عل حصة أقلية ) مفاوضات  [HRHO]المجموعة المالية هير   شر
 
( ف

برايز( . إ جنس إنرجيا اإلسبانية وه    )إنبر
 

كة مرص ل وافق  الجمعية العمومية العاد ة اح مجلس اإلدارة  توزيــــع    [MICH]اتالكيماوي لصناعةشر كوبون نقدي للسهم عل اقي 
  عائدجم 1.0  واقع

 ، مما  عن 
 
كة) . %9.0 يبلغ ا  (إفصاح الشر

 
  ترتيب القروض 

 
  سوق البنوك المرصية ف

 
كةاحتل  نك مرص المركز األول ف ج العالمية ، 2021حن  الربــع الثالث  المشي  بحسب وكالة بلومبر

  مجال النقد والبنوك. 
 
 (حاتر  ) المتخصصة ف

 
  السوق المحلية تتجاوز مليار PORT] جروب ورتو تخطط 

 
   جم[ لضخ استثمارات ف

 
 )المال( . الثالث المقبلة األعوامف

 

 أخبار عالمية
 

ة من اختناقات سلسلة التوريد والتكاليف  بة كبير أظهرت الدراسات االستقصائية يوم الجمعة أن نشاط التصنيع العالم  تعرض لرص 

ا دة،   آسيا بسبب  المي  
 
  تفاقمت بسبب إغالق المصانع ف

.  وإشارات الجائحةوالتر  
ز) تباطؤ النمو الصيت   (رويبر

 

  أغسطس، لكن 
 
  الوال ات المتحدة ف

 
  الشهر  من التوقعات األوليةأضعف  لتضخم كانباالمعدل  إلنتاجاارتفع اإلنفاق االستهالك  ف

 
ف

  الرب  ع الثالث مع اندلع إصابات  ، السا ق
 
ز( . 19-كوفيدمما عزز التوقعات بأن النمو القتصادي تباطأ ف  (رويبر

 

 
  

https://economyplusme.com/en/77832/
https://economyplusme.com/en/77832/
https://economyplusme.com/en/77832/
https://economyplusme.com/en/77832/
https://investors.efinance.com.eg/downloads/E-FINANCE-Price-Range-EN-3.pdf
https://investors.efinance.com.eg/downloads/E-FINANCE-Price-Range-EN-3.pdf
https://www.egx.com.eg/downloads/News/126698_090755.pdf
https://www.egx.com.eg/downloads/News/126698_090755.pdf
https://hapijournal.com/2021/10/02/%d8%a8%d9%86%d9%83-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%8a%d9%82%d8%aa%d9%86%d8%b5-%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d8%b1%d8%aa%d9%8a%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d9%88%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%aa/
https://hapijournal.com/2021/10/02/%d8%a8%d9%86%d9%83-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%8a%d9%82%d8%aa%d9%86%d8%b5-%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d8%b1%d8%aa%d9%8a%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d9%88%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%aa/
https://www.reuters.com/business/global-economy-asian-factories-stagnate-chinas-slowdown-supply-constraints-hit-2021-10-01/
https://www.reuters.com/business/global-economy-asian-factories-stagnate-chinas-slowdown-supply-constraints-hit-2021-10-01/
https://www.reuters.com/world/us/us-consumer-spending-beat-expectations-august-inflation-rises-2021-10-01/
https://www.reuters.com/world/us/us-consumer-spending-beat-expectations-august-inflation-rises-2021-10-01/
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كتوبر 3، األحد قاهرة ص 10:42/  2021 أ ال  بتوقيت 

ليومي / مصر لتقرير ا  ا

 المحتويات جدول . لقطة اليوم3

 

 أول محلل مال  |  شهاب محمد حلم  

smohammed@egy.primegroup.org 

 
 . القوائم المالية للبنوك: المصدر 

 

[ ADIBمرص ] -كما هو موضح أعاله، تختلف كفاءة العاملير  من بنك إل آخر. من حيث قيمة القروض/الودائع لكل موظف، ُيظهر مرصف أبو ظتر  اإلسالم  
  النصف األول 

رها نمو اإلقراض المرتفع ف  % هذا العام حتر اآلن(. من ناحية أخرى، أظهر بنك 13)+ 2021أعىل نسبة كفاءة لتحقيق قروض جديدة كما يبر
كة    جذب الودائع الجديدة. SAUDمرص ] -البر

 [ أعىل نسبة كفاءة ف 
 

 

 المحتويات جدول األسواق. أداء 4

 
ج، البنك المركزي المرصي.   المصدر: بلومبر

 

 المحتويات جدول . آخر مضاعفات التقييم لألسهم المرصية5
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ADIB QNBA EXPA COMI CANA EGBE SAUD CIEB HDBK

 (مليون جم)عدد العاملير  /إجمال  الودائع (مليون جم)عدد العاملير  /إجمال  القروض

 1,178.6      920.8       قيمة التداول )مليون جم(: آخر، متوسط منذ بداية العام 703.3       القيمة السوقية الحالية لألسهم )مليار جم(

تغي  يومي
تغي  منذ 

تغي  يوميبداية العام
تغي  منذ 

بداية العام

EGX 30   10,517.03 1.21%)3.03%(0.23 1,760.98    الذهب%)7.24%(

العائد الكلي EGX 30      4,105.89 1.29%)1.58%(1.66 22.54          الفضة%)14.63%(

متساوي األوزان EGX 70      2,722.61 0.84%26.92%53.05%1.24 79.28          خام برنت%

EGX 100 EWI      3,671.65 1.09%18.52%56.39%1.13 75.88          خام غرب تكساس%

ي المالي %121.31)%4.23( 5.62            الغاز الطبيعي%14.19%0.67 2,845.49      سوق دن 

ي )%0.14()%0.04(         15.72الجنيه المضيEGP%52.59)%0.41( 7,698.82      سوق أبوظن 

32.29%0.98 11,495.76   تاسي%€5.08(%0.14            1.16اليورو%(

10.05%0.47 11,485.23   سوق قطر%£
ي
لين  )%0.91(%0.53            1.35الجنيه اإلسير

500 16.00%1.15 4,357.04      ستاندرد آند بورز%¥ي
 
%7.55)%0.22( 111.05        الي   اليابان

30 12.15%1.43 34,326.46   داو جونز%(12)(0)         12.61عائد خزانة 6 أشهر

13.02%0.82 14,566.70   ناسداك%26 0         13.03عائد خزانة لمدة عام 

)VIX( 21.15           مؤشر التذبذب )7.03()%8.60%(30(2) 14.69          عائد خزانة 10 أعوام 

50 13.59)%0.32( 4,035.30      ستوكس%
 14(2.3)            0.27عائد خزانة لعامي  

EMلألسواق الناشئة MSCI      1,246.60 )0.52%()3.46%(53(6.0) 1.46            عائد خزانة 10 أعوام 

FMلألسواق المبتدئة MSCI         662.76 )0.00%(15.94%37(3.6) 2.03            عائد خزانة 30 عام 

mailto:smohammed@egy.primegroup.org
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  األسهم بالسوق.  يمكنك المقارنة
ر
 بير  األسهم المفضلة لديك مع باف

 

 المحتويات جدول . تواريــــخ هامة6

 الحدث نوع الحدث الرمز التاريــــخ

اء للحصول عىل كوبون نقدي يبلغ  توزيعات نقدية CIRA 2021أكتوبر  4  جم/سهم. 0.17آخر يوم شر

 جم/سهم. 0.17آخر يوم تداول بدون توزيعات نقدية تبلغ  توزيعات نقدية CIRA 2021أكتوبر  5

 جم/سهم. 0.17يوم توزي    ع كوبون نقدي يبلغ  توزيعات نقدية CIRA 2021أكتوبر  10

 . المالية النتائجالمصادقة عىل  اجتماع مجلس إدارة DOMT 2021أكتوبر  10

 . 2020/2021عن عام  المصادقة عىل القوائم المالية عمومية عادية ISMQ 2021أكتوبر  11

كة.  عمومية غبر عادية ISMQ 2021أكتوبر  11  تعديل مواد من النظام األساس  للشر

 القوائم المالية وبنود جدول األعمال األخرى.  المصادقة عىل عمومية عادية IRON 2021أكتوبر  13

 سهم.  1إل 4الموافقة عىل تجزئة السهم بنسبة  عمومية غبر عادية CERA 2021أكتوبر  14

 المصادقة عىل القوائم المالية وبنود جدول األعمال األخرى.  عمومية عادية RAKT 2021أكتوبر  14

كة.  38مناقشة المادة رقم  عمومية غبر عادية RAKT 2021أكتوبر  14  من النظام األساس  للشر

 . 2021-2017اعتماد القوائم المالية عن األعوام المالية  عمومية عادية WCDF 2021أكتوبر  17

كة.  عمومية غبر عادية WCDF 2021أكتوبر  17  تعديل مواد النظام األساس  للشر

اء  توزيعات نقدية AMOC 2021أكتوبر  18  جم/سهم.  0.150للحصول عىل كوبون نقدي يبلغ آخر يوم شر

 جم/سهم.  0.150آخر يوم تداول بدون كوبون نقدي يبلغ  توزيعات نقدية AMOC 2021أكتوبر  19

 جم/سهم.  0.150يوم توزي    ع كوبون نقدي يبلغ  توزيعات نقدية AMOC 2021أكتوبر  21

كة.  31و 24، 3تعديل المواد رقم  عمومية غبر عادية IFAP 2021أكتوبر  25  من النظام األساس  للشر

 المصادقة عىل القوائم المالية وبنود جدول األعمال األخرى.  عمومية عادية SCFM 2021أكتوبر  25

كة.  عمومية غبر عادية SCFM 2021 أكتوبر 25  مناقشة استمرارية الشر

حة.  المصادقة عىل القوائم المالية عمومية عادية MILS 2021أكتوبر  27  والتوزيعات المقبر

كة.  7و 6الموافقة عىل زيادة رأس المال وتعديل المادتير  رقم  عمومية عادية BTFH 2021أكتوبر  27  من النظام األساس  للشر

كة.  دعوى قضائية AIH 2021أكتوبر  27 اعات القانونية المتعلقة بالشر  جلسة محكمة لمناقشة الب  

السياسة اجتماع لجنة   2021أكتوبر  28

 النقدية

 تحديد سعر الفائدة للبنك المركزي المرصي. 

 المصادقة عىل القوائم المالية وبنود جدول األعمال األخرى.  عمومية عادية EGTS 2021أكتوبر  30

 جم/سهم )دفعة ثانية(.  0.30يوم توزي    ع كوبون نقدي يبغ  توزيعات نقدية MNHD 2021أكتوبر  31

 

 المحتويات جدول . آخر األبحاث7

 التقرير المنشور التاريــــخ

وبات( – TAKEStock 2021سبتمبر  19  موسم كل ما يمكنك تناوله – السلع الستهالكية األساسية )األغذية والمشر

  ضجيج المعركة –رؤية اقتصادية  2021سبتمبر  15
 
 ف

  الطريق – ]OIH[أوراسكوم لالستثمار القابضة  – TAKEStock 2021سبتمبر  14
 
 مكاسب ف

 رياح الصيف الحارة –رؤية اقتصادية  2021سبتمبر  9

 تفاؤل معتدل لكنه حذر –رؤية اقتصادية  2021سبتمبر  7

 كانت سنة جيدة  –[ MICHمرص لصناعة الكيماويات ] 2021سبتمبر  5

اكشون  2021أغسطس  29   لكن أقل من توقعاتنا – ]ORAS[أوراسكوم كونسبر
 
 عىل طريق التعاف

 الظروفعندما تتهيأ  –[ ABUKأبو قبر لألسمدة والصناعات الكيماوية ] 2021أغسطس  24

2021أغسطس  18 ميس القابضة    نتائج أعمال قوية، نمو مال  قوي – ]HRHO[المجموعة المالية هبر

https://primeholdingco.com/wp-content/uploads/2021/10/211003-MultiplesReport-Ar.pdf
https://primeholdingco.com/wp-content/uploads/2021/09/210919-AtyabAcquisition-TAKEStock-Ar.pdf
https://primeholdingco.com/wp-content/uploads/2021/09/210915-Egypt-MACROView-MPC-Meeting-Sep21-Ar.pdf
https://primeholdingco.com/wp-content/uploads/2021/09/210914-OIH-TAKEStock-Ar.pdf
https://primeholdingco.com/wp-content/uploads/2021/09/210909-Egypt-MACROView-Inflation-Aug21-Ar.pdf
https://primeholdingco.com/wp-content/uploads/2021/09/210906-Egypt-MACROView-PMI-Aug21-Ar.pdf
https://primeholdingco.com/wp-content/uploads/2021/09/210905-MICH-Q4-2021-Results-Ar.pdf
https://primeholdingco.com/wp-content/uploads/2021/08/210829-ORAS-Q2-2021-Results-Ar.pdf
https://primeholdingco.com/wp-content/uploads/2021/08/210824-ABUK-Q4-2021-Results-Ar.pdf
https://primeholdingco.com/wp-content/uploads/2021/08/210818-HRHO-Q2-2021-Results-Ar.pdf
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2021أغسطس  17 يك    مجموعة من النتائج القوية – ]SWDY[السويدي اليكبر

2021أغسطس  17  تعديل بعد توزي    ع أسهم مجانية –[ COMIالبنك التجاري الدول  ] 

  جميع القطاعات – ]BINV[تر  انفستمنتس القابضة  2021أغسطس  16
 
 تراجع النمو ف

  نمو األرباح بفضل الدخل دون العائد –[ CIEBبنك كريدي أجريكول مرص ] 2021أغسطس  11
 
 تعاف

 التضخم المحموم ليوليو –رؤية اقتصادية  2021أغسطس  10

 التخارج المرب  ح ينقذ النتائج المالية – [CICHس  آي كابيتال القابضة ] 2021أغسطس  9

 السماء ليست صافية –رؤية اقتصادية  2021أغسطس  5

د –رؤية اقتصادية  2021أغسطس  4  انتعاش ُمقيَّ

ميس القابضة 2021يوليو  26  تعديل القيمة العادلة والسعر المستهدف جراء األسهم المجانية  – ]HRHO[ المجموعة المالية هبر

 تراجع المخصصات الئتمانية يحفز النمو السنوي  – [COMIالبنك التجاري الدول  ] 2021يوليو  13

   – رؤية اقتصادية 2021يوليو  8
 
 ارتفع التضخم، كما كان متوقعا

  ثمارها –رؤية اقتصادية  2021يوليو  8
 هوامش األمان الخارجية ل تزال تؤتر

  طور التكوين  –رؤية اقتصادية  2021يوليو  6
 
ء ف  انتعاش مطرد وبط 

 بالحد ث عن اليوريا  –[ ABUKأ و قير لألسمدة والصناعات الكيماوية ] 2021يوليو  5

 نتائج مالية قوية، استثمارات متنامية  – ]BINV[تر  انفستمنتس القابضة   2021يونيو  16

 األرباح نتيجة لمرصوفات قطع شيكاتثبات   – ]ELSH[الشمس لإلسكان والتعمبر   2021يونيو  14

 ارتفاع مخاطر التضخم، ولكن ل يزال ضمن المستهدف  –رؤية اقتصادية   2021يونيو  10

  توزيعات األرباح – ]ETEL[لالتصالت المرصية  –TAKEStock 2021يونيو  8
 أرت 

 مزيد من التحسير   –رؤية اقتصادية  2021يونيو  6

 النكماش تراجع –رؤية اقتصادية  2021يونيو  3

اكشون 2021مايو  23   الرب  ح أقل من توقعاتنا – ]ORAS[أوراسكوم كونسبر
 
 صاف

 تأثر األرباح بتكلفة غبر متكررة – ]CICH[س  آي كابيتال القابضة 2021مايو  23

اجع المخصصات – ]COMI[البنك التجاري الدول   2021مايو  22  ببر
 
 نمو األرباح مدفوعا

 تباطؤ اإلقراض يعيق نمو األرباح – ]CIEB[بنك كريدي أجريكول مرص 2021مايو 20

ميس القابضة ] 2021مايو 20 ؛ العودة بقوة –[ HRHOالمجموعة المالية هبر  
 
 دللت التعاف

  حرر القيمة بدء التخارجات – ]BINV[ب   انفستمنتس القابضة 2021مايو  18

يك 2021مايو  18  نتائج األعمال تعد بعام مزدهر قادم – ]SWDY[السويدي اليكبر

 فصل آخر من النمو السنوي القوي – ]MICH[مرص لصناعة الكيماويات  2021مايو  17

 لالرتفاع –رؤية اقتصادية  2021مايو  11
 
 انخفض التضخم لكنه ليزال مهيئا

 ساد الستقرار –رؤية اقتصادية  2021مايو  9

  القتصادي يطول –رؤية اقتصادية  2021مايو  6
 
 طريق التعاف

https://primeholdingco.com/wp-content/uploads/2021/08/210817-SWDY-Q2-2021-Results-Ar.pdf
https://primeholdingco.com/wp-content/uploads/2021/08/210817-COMI-12MPT-Adjustment-Ar.pdf
https://primeholdingco.com/wp-content/uploads/2021/08/210816-BINV-Q2-2021-Results-Ar.pdf
https://primeholdingco.com/wp-content/uploads/2021/08/210811-CIEB-Q2-2021-Results-Ar.pdf
https://primeholdingco.com/wp-content/uploads/2021/08/210810-Egypt-MACROView-Inflation-July21-Ar.pdf
https://primeholdingco.com/wp-content/uploads/2021/08/210809-CICH-Q2-2021-Results-Ar.pdf
https://primegroup.us3.list-manage.com/track/click?u=7e334a9e9547cd38eb7772ab6&id=dd8281e82d&e=6ff49ac32a
https://primegroup.us3.list-manage.com/track/click?u=7e334a9e9547cd38eb7772ab6&id=628b09df43&e=6ff49ac32a
https://primeholdingco.com/wp-content/uploads/2021/07/210726-HRHO-Valuation-Adjustment-Ar.pdf
https://primeholdingco.com/wp-content/uploads/2021/07/210713-COMI-Q2-2021-Results-Ar.pdf
https://primeholdingco.com/wp-content/uploads/2021/07/210708-Egypt-MACROView-Inflation-Jun21-Ar.pdf
https://primeholdingco.com/wp-content/uploads/2021/07/210708-Egypt-MACROView-NIR-June21-Ar.pdf
https://primeholdingco.com/wp-content/uploads/2021/07/210706-Egypt-MACROView-PMI-June21-Ar.pdf
https://primeholdingco.com/wp-content/uploads/2021/07/210705-ABUK-CoreCoverage-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/06/210616-BINV-Q1-2021-Results-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/06/210614-ELSH-Q1-2021-Results-Ar.pdf
https://gmail.primegroup.org/owa/redir.aspx?REF=aF9YePtkN-LopcX3Ff_nYzd7vgvPvEEohuMz3bbLyDIuh86iQS7ZCAFodHRwczovL3ByaW1lZ3JvdXAudXMzLmxpc3QtbWFuYWdlLmNvbS90cmFjay9jbGljaz91PTdlMzM0YTllOTU0N2NkMzhlYjc3NzJhYjYmaWQ9Mzc4N2RmMzNkNSZlPTZmZjQ5YWMzMmE.
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/06/210608-ETEL-TAKEStock-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/06/210606-Egypt-MACROView-NIR-May21-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/06/210603-Egypt-MACROView-PMI-May21-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/05/210523-ORAS-Q1-2021-Results-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/05/210523-CICH-Q4-2020-Results-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/05/210522-COMI-Q1-2021-Results-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/05/210520-CIEB-Q1-2021-Results-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/05/210520-HRHO-Q1-2021-Results-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/05/210518-BINV-CoreCoverage-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/05/210518-SWDY-Q1-2021-Results-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/05/210517-MICH-Q3-2021-Results-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/05/210511-Egypt-MACROView-Inflation-April21-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/05/210509-Egypt-MACROView-NIR-April21-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/05/210506-Egypt-MACROView-PMI-April21-Ar.pdf
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 التحديات ل تزال شاقة  –رؤية اقتصادية  2021أبريل  18

 أساس القيمة – ]CIEB[ نك كريدي أجريكول مرص  2021أ ريل  13

اكشون  2021أ ريل 12   استثمار ذو قيمة – ]ORAS[أوراسكوم كونسي 

 القراءة الشهرية تحت ضغوط الموسمية –رؤية اقتصادية  2021أبريل 11 

  وضع جيد للتخفيف من المخاطر المحتملة –رؤية اقتصادية  2021أبريل  6
 
 األصول بالعملة األجنبية ف

 ويستمر النكماش –رؤية اقتصادية  2021أبريل  6

 إثراء قطاع التعليم –]TALM [تعليم لخدمات اإلدارة 2021مارس 28

ميس القابضة  2021مارس 18   –[ HRHO]المجموعة المالية هبر
 
ء بالتحديات، ول يزال النمو مستمرا  عام مىل 

  األفق –رؤية اقتصادية  2021مارس 10
 
 ل يزال أقل من المستهدف، لكن الرياح العالمية المعاكسة تلوح ف

ات عىل تشديد غبر مرحب به لألوضاع المالية  –رؤية اقتصادية   2021مارس 8  ارتفاع الحتياطيات بالرغم من مؤشر

وق الشمس – ]ELSH[الشمس لإلسكان والتعمير  2021مارس  7  تحقيق المكاسب مع شر

 ضعف الطلب ل يزال يضغط عىل مسار النتعاش –رؤية اقتصادية  2021مارس  3

 الدورة الفائقة للسلع: حقيقة أم ضجيج؟ –رؤية اقتصادية  2021مارس  2

 األرباح أعىل من التوقعات عىل الرغم من ارتفاع المخصصات –[ COMI]البنك التجاري الدول   2021مارس  1

اير  25 يك 2021فبر  نتائج مالية قوية بدعم من مشاري    ع تسليم المفتاح – ]SWDY [السويدي اليكبر

اير  22 بة، لكن أفضل من المتوقع – ]CICH [ال القابضةس  آي كابيت 2021فبر  تلقت الرص 

اير  10  استمرار تراجع التضخم وسط تسارع أسعار السلع العالمية –رؤية اقتصادية  2021فبر

اير  8  قوية عىل أساس سنوي، معتدلة عىل أساس رب  ع سنوي – ]MICH[مرص لصناعة الكيماويات  2021فبر

اير  4  المالذات الخارجية ل زالت تستعيد مكاسبها المفقودة – رؤية اقتصادية 2021فبر

اير  3    – رؤية اقتصادية 2021فبر
 التفاؤل رغم بطء التعاف 

اير  3  الحذرالمحن الخارجية مقابل التفاؤل  –رؤية اقتصادية  2021فبر

اير  1   دليل االستثمار  –نظر  وجهة 2021في 
 
 2021لعام مرص  ف

 = التوسعات الجد دة  – ]CICH [س  آي كا يتال القابضة 2021يناير  14
ا
 النمو مستقبل

 أقل من مستهدف نهاية العام –رؤية اقتصادية  2021يناير  10

 عىل الطريق لمزيد من النتعاش –رؤية اقتصادية  2021يناير  6

   –رؤية اقتصادية  2021يناير  5
 
 الطريق المتعرج إل التعاف

يك 2020ديسمي  28   المستقبل – ]SWDY [السويدي إليكي 
 
 المزيد من النمو ف

ميس القابضة  2020ديسمي   22  تخطيط لمكانة مرموقة – ]HRHO[المجموعة المالية هير

 األرباح أعىل من التوقعات عىل الرغم من ارتفاع المخصصات – ]COMI [البنك التجاري الدول   2020ديسمبر 16

  سبعة أشهر –رؤية اقتصادية  2020ديسمبر 10
 
 أعىل قراءة ف

ة –رؤية اقتصادية  2020ديسمبر  7  آمال كببر

https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/04/210418-Egypt-MACROView-BOP-Q2-FY21-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/04/210413-CIEB-CoreCoverage-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/04/210412-ORAS-CoreCoverage-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/04/210411-Egypt-MACROView-Inflation-March21-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/04/210406-Egypt-MACROView-NIR-March21-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/04/210406-Egypt-MACROView-PMI-March21-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/03/210328-Taaleem-TALM-Pre-IPO-Note-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/03/210318-HRHO-Q4-2020-Results-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/03/210310-Egypt-MACROView-Inflation-Feb21-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/03/210308-Egypt-MACROView-NIR-Feb21-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/03/210307-ELSH-CoreCoverage-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/03/210303-Egypt-MACROView-PMI-Feb21-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/03/210302-Egypt-MACROView-GlobalCommdityWatch-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/03/210301-COMI-Q4-2020-Results-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/02/210225-SWDY-Q4-2020-Results-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/02/210222-CICH-Q4-2020-Results-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/02/210210-Egypt-MACROView-Inflation-Jan21-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/02/210208-MICH-Q2-2021-Results-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/02/210204-Egypt-MACROView-NIR-Jan21-En.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/02/210203-Egypt-MACROView-PMI-Jan21-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/02/210203-Egypt-MACROView-BOP-Q1-FY21-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/02/210201-Egypt-STANDPoint-En.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/02/210201-Egypt-STANDPoint-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/02/210201-Egypt-STANDPoint-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/01/210114-CICH-CoreCoverage-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/01/210110-Egypt-MACROView-Inflation-Dec20-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/01/210106-Egypt-MACROView-NIR-Dec20-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/01/210105-Egypt-MACROView-PMI-DEC20-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2020/12/201228-SWDY-CoreCoverage-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2020/12/201222-HRHO-CoreCoverage-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2020/12/201216-COMI-Q3-2020-Results-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2020/12/201210-Egypt-MACROView-Inflation-Nov20-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2020/12/201207-Egypt-MACROView-NIR-Nov20-Ar.pdf
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 الزخم المفقود –رؤية اقتصادية  2020ديسمبر  6

 األمر لم يكن بالصعوبة المتوقعة ولكن العيون كلها عىل الثغرات –رؤية اقتصادية  2020ديسمبر  3

 ضد الجائحة –]MICH[مرص لصناعة الكيماويات  2020نوفمي  25

 ارتفاع متوقع مع بدء العام الدراس  الجديد –رؤية اقتصادية  2020نوفمبر  10

 الحتياطيات الدولية ... أجواء مواتية –رؤية اقتصادية  2020نوفمبر  4

   –رؤية اقتصادية  2020نوفمبر  3
 
 سنوات 6أعىل قراءة ف

 كبوة شيعة لتحقيق مكاسب عىل المدى الطويل  – ]COMI[مرص  -البنك التجاري الدول   2020أكتوبر  25

اجع –رؤية اقتصادية  2020أكتوبر  11   اتجاه معدل التضخم المبر
 
 التحول ف

 تراجع الضغوط الخارجية وارتفاع الحتياطيات –ية رؤية اقتصاد 2020أكتوبر  11

  أوقات الخطر – ]COMI[مرص  -البنك التجاري الدوىل   2020أكتوبر  6
 
 رهان جيد ف

  مرص –رؤية اقتصادية  2020أكتوبر  5
 
 توسع النتعاش ف

 
  

https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2020/12/201206-Egypt-MACROView-PMI-Nov20-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2020/12/201203-Egypt-MACROView-BOP-Q4-FY20-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2020/11/201125-MICH-CoreCoverage-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2020/11/201110-Egypt-MACROView-Inflation-Oct20-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2020/11/201104-Egypt-MACROView-NIR-Oct20-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2020/11/201103-Egypt-MACROView-PMI-Oct20-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2020/10/201025-COMI-Comment-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2020/10/201011-Egypt-MACROView-Inflation-Sep20-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2020/10/201011-Egypt-MACROView-NIR-Sep20-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2020/10/201006-COMI-CoreCoverage-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2020/10/201005-Egypt-MACROView-PMI-Sep-Ar.pdf
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ليومي / مصر لتقرير ا  ا

 
 

 را م لتداول األوراق المالية

 الفروع

المركز الرئي   

البحوثالمبيعات

  
 
شوك  المرا 
العضو المنتدب

5622 3300 202+  ت

orgprimegroup.egy.SElmaraghy@

محمد عزت
مدير المبيعات والفروع

5784 3300 202+  ت

orgprimegroup.egy.MEzzat@

محمد عشماوي
مدير مبيعات المؤسسات

5612 3300 202+  ت

orgprimegroup.egy.MAshmawy@

CFTeعمرو عالء، 

المؤسسات --رئيس فريق 

5609 3300 202+  ت

orgprimegroup.egy.AAlaa@

محمد المتوىل  
مدير

5610 3300 202+  ت

orgprimegroup.egy.MElmetwaly@

الصافوريعماد 
مدير

5624 3300 202+  ت

orgprimegroup.egy.EElsafoury@

شوك  رسالن
مدير فرع مرص الجديدة

8130 3300 202+  ت

orgprimegroup.egy.SRaslan@

نشو  أ و العطا
مدير فرع اإلسكندرية

5173 3300 202+  ت

orgprimegroup.egy.NAbuelatta@

 ،  
CFAعمرو حسير  األل  

رئيس قسم البحوث

5724 3300 202+  ت

orgprimegroup.egy.AEla lfy@

.م.م.ش را م لتداول األوراق المالية 
.179ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 

.عضو بالبورصة المرصية

شارع وادي النيل، برج الحرية، الدور السابع 2

ة، مرص ، الجبر  المهندسير 

5700/770/650/649 3300 202+  ت

7543 3760 202+  ف

مرص الجد دة
ميدان الحجاز 7

مرص، القاهرةمرص الجديدة، 

 0600 2777 202+  ت

0604 2777 202+  ف

اإلسكندرية

ت األول شارع7 ألبر

مرص، سموحة، اإلسكندرية

 8170 3300 202+: ت

4622 3305 202+: ف

www.primeholdingco.com

 إخالء المسئولية

  هذا التقرير ل عالقة لها بأية أهداف استثمارية معينة أو بموقف مال  أو نصائح خاصة لمستخدم  التقرير، سواء
  وردت ف 

   لعوا عليها بشكل مباشر أو من خالل أيةاط المعلومات التر
ونية متخصصة ف  مواقع إلكبر

اء أو بيع أية ورقة أو أداه مالية، وما لم يذكر العكس  ات فإنهذا الشأن، وُينشر هذا التقرير، فقط، كوسيلة إليضاح المعلومات وليس دعوة لشر كة مسئولية ول  ليس. أي بيانات سعريه تعد مجرد مؤشر عىل الشر
  هذا التقرير

  أسعار الرصف عىل أي سعر . ضمان حول دقة وصحة وتمام البيانات الواردة ف 
، فقد يؤثر التغبر ف  ات حول الوضع المستقبىل 

ورة مؤشر   هذا التقرير النتائج الماضية ليست بالرص 
ل . أو قيمة واردة ف 

 عن وسائلهم الخاصة للقيام بالتحليالت والستنتاجات القائمة ع
 
  هذا التقرير قارئيها اعتبارها بدي 

لزم كافة البيانات الواردة ف 
ُ
ة قد تكون محال للتغبر حتر من داخل فروضهم وأحكامهم، وكافة اآلراء الواردىل ت

ايم نظرا لطبيعة الفروض المستخدمة، ول تتحمل برايم أية مسئولية حول تعديل هذه البيانات أو الحفا  عليها ة العاملير  بها والعمالء قد يكون مجموعة برايم، بكافة مديري  ها وموظفيها وكاف. األقسام األخرى لبر

  التقرير وقد يقوموا بعملي
  األوراق المالية أو العمالت المشار إليها ف 

ة األجل ف  اء لها لمصلحتهم أو نيابة عن الغبر ات أو كان لديهم مصالح أو لديهم مواقف طويلة أو قصبر   أي وقتبيع أو شر
ل تتحمل مجموعة .  ف 

 كانت وسيلة الطالع عل
 
تخصصة بهذا الشأن، وتفرض سواء بشكل مباشر أو من خالل أية مواقع ميه برايم أو أي من كياناتها أو موظفيها أي مسئوليه قانونية عن أي خسائر أو تلف ينتج عن إتباع هذا التقرير أيا

  ل يمكن اإلفصاح عنها، ول يعت  هذا اإلبراء بأي حال من األحوال حدا أو تضييقا 
امات التر   ضوء هذه اللوائح أو لحقعدد من اللوائح والقوانير  عددا من اللبر 

عالوة عىل ذلك . القوانير   وق أي شخص قد يمتلكها ف 
  هذا التقرير

كات الواردة ف  كاتها قد تربطها أو ربطتها عالقة مع الشر  .  فإن مجموعة برايم أو أية من شر

 .مجموعة برايم، ويحظر نشر أو توزي    ع هذا التقرير بدون إذن مسبق من المجموعة  2021جميع الحقوق محفوظة 

  
 
وب  الموقع اإللكي 


